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CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, brasileiro, 

advogado, registrado na OAB/SP sob o nº 346.140, cidadão 

de São Bernardo do Campo, portador do Título Eleitoral 

nº 2890 4298 0141 Zona 296; Seção 0079, (conforme 

documento em anexo) residente e domiciliado na Rua Rio 

Branco, 234, apartamento 34, CEP 09710-090. Centro/SBC-

SP, com email para publicações e intimações 

carlosklomfahs@adv.oabsp.org.br, vem respeitosamente 

diante de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, 

inciso LXXIII, da Constituição Federal; artigo 23 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Participação política nos 



assuntos públicos), e artigo 1º, da Lei nº 4.717 de 1965, e 

artigo 461 do Código de Processo Civil impetrar 

AÇÃO POPULAR com pedido PREVENTIVO 

liminar de não-fazer e/ou suspensivo (artigo 5º, § 4º, da 

referida Lei) de ato administrativo discricionário em face 

da  

 

CÂMARA DOS DEPUTADOS (artigo 6º, caput, 

da referida Lei), Anexo II, Ala C, térreo, sala 34. Brasília - 

DF - CEP 70160-900, e do  

SENADO FEDERAL, Praça dos Três Poderes - 

Brasília DF - CEP 70165-900, na pessoa de seu representante 

judicial ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, com endereço 

na Praça dos Três Poderes, Brasília - DF, 70150-900, e da, 

pelas seguintes razões de fato e de direito a seguir 

aduzidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMENTA 

DIREITO CONSTITUCIONAL. CONVENÇÃO AMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E OBJETIVOS DA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: ISONOMIA, MORALIDADE, 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL. REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

SOCIAIS, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO AO 

DESENVOLVIMENTO. APROVAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS DE AUMENTO DE DESPESA COM IMPACTO DIRETO E 

DIFERIDO DE 58 BILHÕES DE REAIS COM REAJUSTE OSCILANTE DE ATÉ 

41%. IMINENTE VOTAÇÃO NO SENADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

ISONOMIA. PATAMAR PARADIGMA DE 11,7% NO REAJUSTE DO 

SALÁRIO MÍNIMO EM 2016. IMPACTO PELA VIA OBLÍQUA AOS 

INATIVOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. AÇÃO POPULAR COM 

REPERCUSSÃO GERAL CONHECIDA PELO STF SOBRE MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA NO ARE 824781RG/MT. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INSERTOS NO CAPUT DO ARTIGO 37 DA 

CONSTITUIÇÃO E ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA. PEDIDO LIMINAR. SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA 

VOTAÇÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, SOBRESTAMENTO DA 

VOTAÇÃO NO SENADO TEMPORARIAMENTE ATÉ DESENLACE 

POLÍTICO DE CONFIRMAÇÃO OU NÃO DO GOVERNO PROVISÓRIO E 

CUMULATIVAMENTE O REAJUSTE NO PATAMAR DE 11,7% EM 

HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. 

 

 

 

 

 



 

 

I - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 

DE AÇÃO POPULAR 

 

� Prova de cidadania: presente; 

� Autoridade pública: presente (Câmara dos 

Deputados (art. 48, II, CF/88) e Senado Federal 

(art. 48, II, CF/88); 

� Ato lesivo (efetivo ou presumido): Aumento de 

despesa de 58 bilhões; 

� Patrimônio público ou moralidade: princípios 

da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia, 

desenvolvimento econômico, redução 

desigualdade social e violação de tratados 

internacionais (Pacto San José da Costa Rica); 

� Ato administrativo nulo: votação da Camara 

dos Deputados e encaminhamento ao Senado 

Federal (objeto, finalidade e motivação, 

moralidade, isonomia ). 

 

Presente, pois os requisitos autorizadores da ação 

popular. 



II - DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

 

HELY LOPES MEIRELLES1 comentando sobre a 

competência na ação popular assim, ensinou: 

 

Esclareça que a ação popular, ainda que ajuizada contra o Presidente 
da república, o presidente do senado, o presidente da câmara, o 
governador ou o prefeito, será processada e julgada perante a justiça 
de primeiro grau (federal ou comum) 

 

Assim, fosse ato administrativo inquinado do 

Governador, seria competente o Tribunal de Justiça de São 

Paulo, e no presente caso, o ato é da Presidência da 

República, resta claro, portanto, o interesse da União, 

consoante o artigo 109, I, da Constituição Federal c/c e 

artigo 5º, da Lei nº 4.717/1965. 

 

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal 

que (grifos nossos): 

 

Trata-se de ação popular constitucional, com pedido de liminar, 
ajuizada contra o Senhor Presidente da República, promovida por 
Vereador à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
resguardar a integridade do Parque Nacional da Tijuca, 
alegadamente exposto a um "crescente processo de degradação"(fls. 
2).Devo observar, desde logo, que o autor popular em questão sequer 
comprovou a sua necessária condição de eleitor (RT 186/648 -RT 
436/131 - RTJ 89/240), descumprindo, desse modo, a exigência 
imposta pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 4.717/65, que dispõe, para esse 
específico efeito, que "A prova da cidadania para ingresso em juízo 
será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele 
corresponda".  

                                            
1
 2012:89 



 
Há, contudo, um insuperável obstáculo formal que impede o 
ajuizamento originário, perante o Supremo Tribunal Federal, da 
ação popular constitucional contra o Presidente da República.É que 
falece competência ao Supremo Tribunal Federal para processar e 
julgar, originariamente, a presente causa. A Constituição Federal de 
1988 - observando uma tradição que se inaugurou com a Carta 
Política de 1934 - não incluiu o julgamento da ação popular na esfera 
das atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, mesmo 
naquelas hipóteses em que figure, como sujeito passivo da relação 
processual, o próprio Presidente da República.  
 
Na realidade, não há como dar trânsito, nesta Suprema Corte, à 
presente ação popular, eis que a causa em questão não se subsume a 
qualquer das hipóteses taxativamente enunciadas no rol inscrito no 
art. 102, I, da Carta Política.Não se pode perder de perspectiva, neste 
ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, 
por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de 
extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito 
estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser 
estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em 
numerus clausus pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta 
Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES 
FERREIRA FILHO," Comentários à Constituição Brasileira de 
1988",vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta 
própria Corte (RTJ 43/129 - RTJ 44/563 - RTJ 50/72 - RTJ 53/776).A 
ratio subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter 
absolutamente estrito da competência constitucional do STF,vincula-
se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras 
da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme 
ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o 
saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).É certo 
que o Supremo Tribunal Federal, não obstante as considerações 
precedentes - e sempre enfatizando os propósitos teleológicos do 
legislador constituinte - tem procedido, algumas vezes, em casos 
excepcionais, a construções jurisprudenciais que lhe permitem extrair, 
das normas constitucionais, por força de compreensão ou por efeito 
de interpretação lógico-extensiva, o sentido exegético que lhes é 
inerente (RTJ 80/327 - RTJ 130/1015 -RTJ 145/509, v.g.).Não é esse, 
porém, o caso dos autos.Com efeito, a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal -quer sob a égide da vigente Constituição 
republicana (RTJ 141/344,Rel. Min. CELSO DE MELLO - Pet 296, Rel. 
Min. CÉLIO BORJA -Pet 352, Rel. Min. SYDNEY SANCHES - Pet 431, 
Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA - Pet 487, Rel. Min. MARÇO AURÉLIO 
- Pet 626, Rel. Min.CELSO DE MELLO - Pet 682, Rel. Min. CELSO DE 
MELLO - Pet 713, Rel.Min. CELSO DE MELLO), quer sob o domínio 
da Carta Política anterior (Pet 129, Rel. Min. MOREIRA ALVES) - 
firmou-se no sentido de que a competência originária desta Corte, 
por revestir-se de caráter estrito, não abrange as ações populares 
constitucionais, ainda que propostas com o objetivo de impugnar 
atos ou omissões do Presidente da República, das Casas que 
compõem o Congresso Nacional ou de Ministros de Estado. O 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao pronunciar-se sobre esse 
específico aspecto da questão, reconheceu não lhe assistir competência 
originária para processar e julgar ações populares constitucionais 
contra quaisquer autoridades - inclusive o próprio Presidente da 



República - cujos atos estejam sujeitos, em sede de mandado de 
segurança, à jurisdição imediata desta Corte:"  
 
Competência. Ação Popular contra o Presidente da República.- A 
competência para processar e julgar ação popular contra ato de 
qualquer autoridade, inclusive daquelas que, em mandado de 
segurança, estão sob a jurisdição desta Corte originariamente, é do 
Juízo competente de primeiro grau de jurisdição.  
 
Agravo regimental a que se nega provimento."(RTJ 121/17, Rel. Min. 
MOREIRA ALVES - grifei) Essa orientação jurisprudencial reflete-se 
no magistério da doutrina (ALEXANDRE DE MORAES," Direito 
Constitucional", p. 174,item n. 7.8, 3ª ed., 1998, Atlas; RODOLFO DE 
CAMARGO MANCUSO, "Ação Popular", p. 129-130, 1994, RT, v.g.), 
que também assinala não se incluir, na esfera de competência 
originária do Supremo Tribunal Federal, o poder de processar e julgar 
ações populares ajuizadas contra o Presidente da República. Esse 
mesmo entendimento é perfilhado por HELY LOPES MEIRELLES 
("Mandado de Segurança, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, 
'Habeas Data'", p. 122, 19ª ed., 1998, atualizada por Arnoldo Wald, 
Malheiros), cuja autorizadíssima lição deixou consignada a seguinte 
advertência:"  
 
Esclareça-se que a ação popular, ainda que ajuizada contra o 
Presidente da República, o Presidente do Senado, o Presidente da 
Câmara dos Deputados, o Governador ou o Prefeito, será processada 
e julgada perante a Justiça de primeiro grau (Federal ou Comum). 
"Sendo assim, tendo presentes as razões expostas, não conheço desta 
ação popular constitucional, por absoluta ausência de competência 
originária do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual nego 
trânsito ao processo em questão, ficando prejudicada, em 
conseqüência, a apreciação da medida liminar. Arquivem-se os 
presentes autos. 
Publique-se. Brasília, 31 de julho de 1998.Ministro CELSO DE MELLO 
Presidente 3 
 
(STF - Pet: 1546 RJ, Relator: Min. PRESIDENTE, Data de Julgamento: 
31/07/1998,  Data de Publicação: DJ 17/08/1998<span 
id="jusCitacao"> PP-00023</span>) 

 

 

Por fim, afirma o autor ainda sobre a competência 

territorial que: 

 

Quando o pleito interessar à União e a qualquer outra pessoa ou 
entidade, será competente o juiz das causas da União, isto é, o juiz 
federal da seção judiciária em que se verificou o ato lesivo. 

 



 

Além disso, há previsão inserta e expressa no artigo 

109, § 2º, da CF/88, que faculta ao autor o ajuizamento da 

ação no seu domicilio ou no Distrito Federal, verbis: 

 

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na 
seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja 
situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. 

 

 

 

III - DOS FATOS 

 

Foi veiculada pela mídia e por órgão oficial do 

Senado2, que o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou 

em 02 de junho de 2016, 14 Projetos de Lei com recuperação 

(reajuste) salarial para diversas categorias dos Três Poderes. 

 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, entre a noite 
desta quarta-feira (1º) e a madrugada de quinta-feira (2), 14 
projetos de lei com recuperação salarial para diversas categorias 
dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

 

 

                                            
2
 Disponível em: 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/05/25/plenario-do-congresso-aprova-
mudanca-na-meta-fiscal-para-2016. Acesso em:03.06.2016. 



Como é fato notório e independe de provas, nos 

temos do artigo 374, I, do Código de Processo Civil, o país 

passa por um reajuste de contas para se adequar as metas 

fiscais e ao ajuste econômico imposto pelas leis nacionais e 

pelo mercado internacional, objetivando o retorno do 

crescimento, que vem decrescendo desde 2008. 

 

Os Professores CARLOS EDUARDO SOARES 

GONÇALVES E CLÁUDIO FELISONI DE ÂNGELO da 

Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São 

Paulo (FEAUSP) falam sobre o assunto afirmando que 

segundo dados do IBGE, estamos em uma recessão técnica, 

isto é,  quando há dois trimestres consecutivos de queda do 

Produto Interno Bruto (PIB). 

Ou seja, em pleno momento econômico e político 

instável e indefinido, onde o Governo requer apoio nacional 

de empresas e dos cidadãos, para que juntos envidemos 

esforços rumo ao retorno do crescimento econômico e ao 

investimento internacional, com o aumento das notas das 

agências de classificação de risco, a Câmara dos Deputados 

aprova tais projetos de Lei, afronta diretamente os 

princípios em comento.  

 



Segundo dados3 do “Transparência Brasil” (anexo), 

uma organização independente e autônoma, fundada no 

ano 2000, comprometida com o combate a corrupção, 

publicados sob o título Estados e municípios mais pobres 

gastam mais em verbas e auxílios parlamentares e que os 

parlamentares burlam o teto constitucional, aponta entre 

outras coisas, qual será o impacto nos outros órgãos da 

Federação. 

Ora excelência, se isso ocorre à margem da 

Constituição nos Estados e Municípios pobres, o que dirá 

dos ricos Estados, Municípios, Distrito Federal e do 

Governo Federal? 

Segundo dados de sobre “Despesas com Pessoal : 

fiscalização e controle”, os gastos com a folha de 

pagamento representam o principal item de despesas do 

setor público brasileiro, informa que “entre 1996 e 2000” o 

conjunto dos Estados  brasileiros gastou em média 67%  de 

suas receitas  líquidas”. 

Quer dizer, o desequilíbrio do Governo Federal com o 

pagamento das contas da União (Executivo, Legislativo e 

Judiciário) que já vem cambaleando, com a crise política, 

agravado ainda na indefinição do atual cenário ministerial 

                                            
3
 Disponível em: http://excelencias.org.br/docs/gastos_AL_CM2015.pdf. Acesso 

em:03.06.2016. 



(Economia, Orçamento, Banco Central etc.) acarretaria um 

déficit além do quanto já afirmado, de proporcionar um 

aumento não equânime entre trabalhadores e funcionários 

públicos. 

Pois bem. 

A Câmara dos Deputados então, ao largo de toda essa 

reestruturação fiscal e econômica destoou grandemente dos 

princípios da razoabilidade, moralidade e da 

proporcionalidade, ferindo de morte princípios 

constitucionais e possibilitando ação popular que vise 

impedir violação de princípios constitucionais. 

Foram aprovados os seguintes Projetos de Lei4: 

Projetos aprovados 

 
Foram aprovados os seguintes projetos de lei: 
- PL 6697/09 (Ministério Público da União) 
- PL 2646/15 (Supremo Tribunal Federal) 
- PL 2647/15 (Procuradoria-Geral da República) 
- PL 2648/15 (servidores do Judiciário) 
- PL 2742/15 (Câmara dos Deputados) 
- PL 2743/15 (Tribunal de Contas da União) 
- PL 2747/15 (defensor público-geral federal) 
- PL 4244/15 (Senado Federal) 
- PL 4250/15 (servidores de diversas carreiras do Executivo) 
- PL 4251/15 (carreiras da educação) 
- PL 4252/15 (Fiocruz, INPI, Inmetro e outras carreiras federais) 
- PL 4253/15 (servidores de ex-territórios) 
- PL 4254/15 (diversas carreiras, inclusive honorários de sucumbência para 

                                            
4
 Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/509845-
CAMARA-APROVA-14-PROJETOS-DE-REAJUSTE-SALARIAL-DE-CARREIRAS-DOS-TRES-
PODERES.html. Acesso em:03.06.2016. 



AGU) 
- PL 4255/15 (Forças Armadas) 

 

O que se pede é a anulação do ato administrativo e a 

suspenção em razão do momento econômico que se passa. 

Não é razoável nem proporcional um aumento de 

despesa – ainda que prevista no orçamento – primeiro pela 

instabilidade política que repercute diretamente na 

economia e segundo porque, enquanto o reajuste dos 

trabalhadores foi de 11,6% o reajuste dos Poderes da 

República alcançará cifra de 10,7% a 55%!!!! 

A opinião5 de PAULO SKAF, presidente da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 

abordando o crescimento do gasto público do Governo 

Federal e dos resultados negativos da economia brasileira, 

afirma: 

“Crescimento do gasto público não reativou a economia e ainda 
deixou a herança maldita do déficit de R$ 170 bilhões”, afirma 
presidente da Fiesp e do Ciesp 
 
Agência Indusnet Fiesp 
 
Os resultados negativos da economia brasileira no primeiro 
trimestre evidenciam que os estragos do governo anterior não 
pararam de aumentar. O investimento caiu 2,7%, em sua 
décima queda consecutiva.  O consumo das famílias, em baixa 
há 5 semestres seguidos, recuou 1,7%. Ou seja, até março 
passado, empresas e famílias continuavam contendo seus 
gastos e investimentos devido à falta de confiança. 

                                            
5
 Disponível em: http://www.fiesp.com.br/noticias/skaf-recuo-de-03-do-pib-no-

1o-trimestre-e-mais-um-estrago-do-governo-anterior/. Acesso em:03.06.2016. 



Em meio a todos os recuos, o consumo do governo aumentou: 
1,1%, a maior alta dos últimos 10 trimestres. “Esses dados 
comprovam que o crescimento do gasto público não reativou a 
economia e ainda deixou a herança maldita do déficit de R$ 170 
bilhões”, afirma Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp. 

 

 

Dessa forma, a repercussão alcança linhas 

internacionais, a cotejada revista de economia “The 

Economist” afirma6 “Nowhere to go but up”, e no discorrer 

do artigo aborda os problemas crônicos de meta fiscal, 

déficit e gasto público. 

Não é de hoje que as agências7 de classificação de 

risco Moody’s, Stand and & Poor’s e a Fitch, tem rebaixado a 

nota (Ba2) de crédito do Brasil sob o argumento da piora 

das contas do Brasil em um cenário de baixo crescimento, e 

um endividamento do Governo superior a 80% do Produto 

Interno Bruto (PIB). 

A politica econômica pode e deve ser objeto de 

questionamento em ação popular, uma vez que visa direito 

difuso da sociedade, que é o de fiscalizar a res publica e 

requerer o alinhamento das politicas econômicas, não 

somente com os princípios constitucionais, mas sobretudo, 

com o da razoabilidade e da isonomia. 

                                            
6
 Disponível em: http://www.economist.com/news/americas/21699948-interim-

government-proposes-some-reforms-nowhere-go-up. Acesso em: 03.06.2016. 
7
 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/02/1742694-

agencia-de-risco-moodys-tira-selo-de-bom-pagador-do-brasil.shtml. Acesso em: 03.06.2016. 



Os trabalhadores também devem ser objeto das 

políticas de reajuste no sentido de equanimidade, pois isso 

acarretaria mais uma violação à justiça distributiva, uma 

vez que 80% da riqueza nacional está nas mãos de 20% das 

pessoas. 

O artigo 3º, I, II e III, da Constituição Federal, revela 

como objetivo da República Federativa do Brasil a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e a 

garantia do desenvolvimento nacional e redução da 

desigualdade. 

Não fosse somente isso, o Brasil comprometeu-se com 

a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de 

San Jose da Costa Rica) que tem status constitucional (art. 5º, 

§ 2º e 3º da CF/88 c/c Decreto nº 678/92) e prevê a 

igualdade de todos perante a Lei (art.24) e de, no âmbito 

interno de cada Estado (art.26), o dever de conseguir 

progressivamente a plena efetividade dos direitos que 

decorrem das normas econômicas e sociais constantes na 

Carta da Organização dos Estados Americanos, confira-se: 

 

Artigo 24 - Igualdade perante a lei 

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm 
direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei. 



Capítulo III - DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E 
CULTURAIS 

Artigo 26 - Desenvolvimento progressivo 

Os Estados-partes comprometem-se a adotar as providências, 
tanto no âmbito interno, como mediante cooperação 
internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 
conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos 
que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, 
ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos 
Estados Americanos, reformada pelo Protocolo de Buenos 
Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa 
ou por outros meios apropriados. 

 

Aponta LUIZ FLAVIO GOMES e VALERIO DE 

OLIVEIRA MAZZUOLI em “Comentários à Convenção 

Americana de Direitos Humanos”, (2009:170) que: 

 

 É também assente na jurisprudência internacional que é 
discriminatória qualquer distinção que não tenha um legítimo 
propósito ou um intento justificável, que guarde razoabilidade 
entre os meios e os fins empregados. 
 

 

E quais são esses direitos violados senão o da 

isonomia e do direito ao desenvolvimento?  

Direito esse reconhecido no Decreto no 3.321, de 

30 de dezembro de 1999, que promulgou o Protocolo 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais "Protocolo de São Salvador", concluído em 17 de 

novembro de 1988, em São Salvador, El Salvador. 



Estão por isso (com a aprovação do aumento desigual 

entre trabalhadores e funcionários públicos) violando os 

artigos: 

 

Artigo 6 
Direito ao trabalho 
  
            1.         Toda pessoa tem direito ao trabalho, o que inclui a 
oportunidade de obter os meios para levar uma vida digna e 
decorosa por meio do desempenho de uma atividade lícita, 
livremente escolhida ou aceita. 
  
            2.         Os Estados Partes comprometem-se a adotar 
medidas que garantam plena efetividade do direito ao trabalho, 
especialmente as referentes à consecução do pleno emprego, à 
orientação vocacional e ao desenvolvimento de projetos de 
treinamento técnico-profissional, particularmente os destinados 
aos deficientes. 
(...)  
  
Artigo 7 
 
Condições justas, eqüitativas e satisfatórias de trabalho 
  
            Os Estados Partes neste Protocolo reconhecem que o 
direito ao trabalho, a que se refere o artigo anterior, pressupõe 
que toda pessoa goze do mesmo em condições justas, eqüitativas 
e satisfatórias, para o que esses Estados garantirão em suas 
legislações, de maneira particular: 
  
a.       Remuneração que assegure, no mínimo, a todos os 
trabalhadores condições de subsistência digna e decorosa para 
eles e para suas famílias e salário eqüitativo e igual por trabalho 
igual, sem nenhuma distinção; 
  
(...) 
  

 

Essa é a opinião do Procurador Regional da 

República, ROGÉRIO NUNES DOS ANJOS FILHO, em 



entrevista sobre: “Direito ao Desenvolvimento”, publicado 

na internet8 pelo Jornal Carta Forense:  

 

O desenvolvimento envolve, é claro, a necessidade de uma renda 
(riqueza) suficiente para atender às necessidades materiais, mas não se 
esgota nisso, exigindo também aspectos ligados à saúde, à educação, ao 
meio ambiente, à igualdade, à liberdade política (...) 
 
 

 

Todavia, esse aumento de despesa com impactos de 

58 bilhões de reais, viola frontalmente, além dos princípios 

da isonomia (impondo tratando diferente os reajustes dos 

trabalhadores e os dos funcionários públicos) razoabilidade 

e proporcionalidade, os objetivos da República Federativa 

do Brasil. 

 

Tal ato endossado pela Presidência, da Câmara dos 

Deputados e da aprovação iminente pelo Senado, configura 

em tese violação aos princípios e objetivos da República, 

uma vez que esse “ato administrativo” se aperfeiçoará no 

Senado.  

Portanto, viola frontalmente o artigo 3º, I, II, III, 37, 

caput, da Constituição de 1988, arts.: 24 e 26 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos, e também os deveres 
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 Disponível em: http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/direito-

ao-desenvolvimento/11064. Acesso em 03.06.2016. 



insertos no artigo 4º e 11 da Lei de Improbidade 

administrativa (Lei nº 8.429/1992) que prevê aos agentes 

públicos de qualquer nível e hierarquia obrigação de 

velar pela estrita observância do princípio da moralidade, 

grifos nossos: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 
Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são 
obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos 
assuntos que lhe são afetos. 
 
 

Seção III 
Dos Atos de Improbidade Administrativa que Atentam Contra os 

Princípios da Administração Pública 
 

        Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou 
omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, 
legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 

 

 

Destarte, como restará demonstrado, eventual ato 

administrativo desafia ação popular preventiva de interesse 

geral, isto é, de titularidade do povo exercido por qualquer 

pessoa no gozo dos seus direitos políticos, evitando assim a 

violação dos princípios da administração pública por parte 

de qualquer autoridade pública. 

 



 

 

IV - DA AÇAO POPULAR E DE SEU CABIMENTO 

 

NAGIB SLAIBI FILHO em artigo9 sobre “Ação 

Popular”, escrito para a Revista da Escola da Magistratura 

do Estado do Rio de Janeiro, citando clássica definição dada 

por JOSÉ AFONSO DA SILVA escreveu: 

 

A ação popular é instituto processual civil, outorgado a qualquer 
cidadão como garantia político-constitucional, para a defesa do 
interesse da coletividade, mediante a provocação do controle 
jurisdicional corretivo da ilegalidade de atos lesivos ao patrimônio 
público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural. 

 

 

Laborando sobre ação popular DIOGO CALDAS 

LEONARDO DANTAS10, na introdução ao seu artigo na 

Revista Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, preambula: 

 

A ação popular se mostra como antigo mecanismo jurídico brasileiro, 
estando presente, ainda que de forma embrionária, até mesmo no 
antigo regime das Ordenações, apresentando-se, mesmo naquela 
época, como meio de defesa ou conservação da coisa pública (...) 

 

 
                                            
9
 Revista da EMERJ. v.6, n.22, 2003. 

10
 2011:12. Revista Juridica In Verbis. ISSN nº 1413-2605. Ano XVI – Jan/Jun 

2011. 



RODRIGO MAZZEI em obra de Coordenadoria de 

FREDIE DIDIER JUNIOR11 e JOSÉ HENRIQUE MOUTA 

sobre “Tutela jurisdicional coletiva”, explica a importância 

da ação popular enquanto integrante do sistema da tutela 

coletiva: 

 

Apesar de ser lembrada como marco histórico na tutela coletiva 
nacional, normalmente a ação popular é estudada do espectro da lei nº 
4717/65 (...) 
 
(...) 
 
De fato há um microssistema formado por normas envolvendo o 
direito coletivo, sob vários enfoques, sendo a ação popular partícipe 
desse conjunto organizado de diplomas, razão pela qual recebe e 
devolve influencias, em forma de diálogos, com esse sistema 
especialíssimo.  

 

ELPÍDIO DONIZETTI e MARCELO MALHEIROS 

CERQUEIRA em “Curso de Processo Coletivo12”, citando o 

resumo feito por GEISA DE ASSIS RODRIGUES sobre o 

viés politico e de controle social da ação popular, leciona: 

 

 A ação popular é uma manifestação do direito politico de 
participação na gestão da coisa pública, porque confere uma posição 
ativa ao cidadão que pode realizar o controle social, sem 
intermediários, sobre os atos da Administração Pública 
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 2009:373. 
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MARIA HELENA DINIZ13 em “Dicionário jurídico” 

conceitua ação popular como: 

 
O meio pelo qual qualquer cidadão, no gozo de seus direitos políticos 
pode provocar o pronunciamento do órgão judicante sobre atos ilegais 
ou inconstitucionais. 

 

 

No Brasil a ação popular encontrou assento na 

Constituição de 1934, no seu artigo 113, nº 38: 

 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos 
termos seguintes:  
(...) 
38) Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de 
nulidade ou anulação dos atos lesivos do patrimônio da União, dos 
Estados ou dos Municípios.    
 

 

Foi omissa na Carta de 1937, nas Constituições de 

1946 e 1967, inclusive com a redação da EC n° 1 de 1969,  

mantiveram a ação no artigo 153. 

  

A Lei foi regulada posteriormente pela Lei nº 

4.717/1965 oriunda de anteprojeto de Seabra Fagundes e 

Bilac Pinto, e na Constituição no artigo 5º, inciso LXXIII. 
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Mister repisar que protege-se na ação popular o 

interesse geral, (patrimônio público e moralidade 

administrativa) não direito próprio e sim o da coletividade. 

 

PEDRO DA SILVA DINAMARCO14 participando de 

volumosa obra intitulada: “Comentários à Lei de Ação 

Civil Pública e Lei de Ação Popular”, comentou sobre a 

origem da ação popular: 

 

A origem da ação popular é distante. Surgiu, logicamente sem tanta 
clareza conceitual quanto em sua versão atual, em Roma antiga, onde 
o cidadão podia agir em defesa dos bens de uso comum do povo – e, 
portanto, indiretamente pertencente a si próprio. 
 

 

 

Corrobora UADI LÂMMEGO BULOS15 em 

“Constituição Federal anotada”, a origem da ação: 

 
A origem da ação popular está ligada à história do povo romano. 
Como disse o jurisconsulto Paulo, ela foi assim cognominada para 

garantir direito próprio do povo. 
 

 

PAULO BONAVIDES16, JORGE MIRANDA e 

WALBER DE MOURA AGRA, em “Comentários à 
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 2006:31. Coordenadora Susana Henriques da Costa. Quartier Latin. 
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Constituição de 1988”, do articulista SÉRGIO CRUZ 

ARENHART, sobre a ação popular, comentou: 

 

É corrente dizer que o direito de ação tem hierarquia constitucional, 
assentada nessa garantia de acesso à jurisdição, posta no artigo 5º, 
LXXIII da CF. Não há dúvida de que essa assertiva é procedente, o 
que coloca a ação como uma garantia individual fundamental, do que 
decorre especial proteção dentro da ordem jurídica nacional. 
 
Trata-se de instrumento que não tem por finalidade precípua a defesa 
de direitos individuais, mas sim a proteção da cidadania e do 
interesse público. [..] de proteger toda coletividade. 

 

 

ALEXANDRE DE MORAES17 em “Constituição do 

Brasil Interpretada”, explica sobre os seus requisitos 

objetivo e subjetivo da ação popular: 

 
 

Requisito subjetivo: somente tem legitimidade para a propositura da 
ação popular o cidadão. 
 
Requisito objetivo: refere-se a natureza do ato ou da omissão do Poder 
Público a ser impugnado, que deve ser obrigatoriamente lesivo ao 
patrimônio público, seja por ilegalidade seja por imoralidade 

 

 

Por fim no Direito Comparado18, encontramos a 

previsão da ação popular nos seguintes países: 

 

� Constituição Portuguesa de 1976, artigo 52; 
                                            
17

 2003:430 
18

 José Arnaldo Vitagliano. Ação Popular características gerais e direito 
coparado. Disponível em: http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15362-15363-1-
PB.pdf.. Acesso em: 12/03/2016. 



� Constituição da Espanha de 1978, artigo 125; 

� Constituição do Peru de 1979, artigo 295; 

� Constituição da Itália, artigo 113; 

� Constituição da Baviera de 1946; 

� Constituição dos Estados Unidos no citizen action 

por força da Lei Federal de 1970; 

� Na Inglaterra e na Austrália há o relator action; 

� Na França; 

� No México desde 1840, na Constituição de 1857 

e de 1917; 

� E por fim na Áustria. 

 

 

V - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO 

PEDIDO 

 

Conforme já apresentado no tópico anterior sobre a 

ação popular, eis que, uma vez presentes os requisitos da 

ação popular, passemos agora aos fundamentos jurídicos 

da ação popular preventiva. 

Como vimos, a ação popular visa anular ato que 

malfere a moralidade, o interesse público e a isonomia.  

Os artigos em que se acham inseridos a nulidade são: 



  Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades 
mencionadas no artigo anterior, nos casos de: 

        a) incompetência; 
        b) vício de forma; 
        c) ilegalidade do objeto; 
        d) inexistência dos motivos; 
        e) desvio de finalidade. 
        Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade 
observar-se-ão as seguintes normas: 
        a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se 
incluir nas atribuições legais do agente que o praticou; 
        b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância 
incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à 
existência ou seriedade do ato; 
        c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato 
importa em violação de lei, regulamento ou outro ato 
normativo; 
        d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria 
de fato ou de direito, em que se fundamenta o ato, é 
materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao 
resultado obtido; 
        e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente 
pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita 
ou implicitamente, na regra de competência. 

         

   Assim, pode-se subsumir os fatos à norma, na 

medida em que temos o ato administrativo da Câmara dos 

Deputados de aprovar os Projetos de Lei concedendo 

reajuste de forma não isonômica (11,7% trabalhadores e até 

41% aos servidores públicos) viola frontalmente a 

moralidade, isonomia, o direito ao desenvolvimento que 

se traduz na frustração para o cidadão (trabalhadores daq 

iniciativa privada) de um nivelamento de renda que lhe 

permita, assim como para os servidores públicos, o acesso 

à saúde, educação e o direito a igualdade de condições. 



Os princípios insculpidos no caput do artigo 37 da 

Constituição Federal, dentre eles o da moralidade, devem 

ser observados e já foram declarados de eficácia própria e 

imediatamente aplicados, como fixado entendimento pelo 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação 

Declaratória de Constitucionalidade (ADC-12/DF) de 

relatoria do Min. Carlos Ayres Brito, julgado em 20.08.2008, 

confira o excerto do voto do min. Meneses de Direito, 

grifos: 

 

(...) 
Mas eu tenho entendido, e creio que essa é a convergência do 
Supremo Tribunal Federal, que esses princípios Que estão 
insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal têm 
uma eficácia própria, eles são dotados de uma força própria, 
que podem ser imediatamente aplicados. E eu diria até mais: 
sem um retorno às origens técnicas da diferenciação entre o 
principio e a norma, que hoje, na perspectiva da Suprema 
Corte, esses princípios revestem-se da mesma força, tanto isso 
que, em precedente recentíssimo que julgamos aqui neste 
Pleno, nós aplicamos um desses princípios com a força efetiva 
de uma norma constitucional, e, portanto, esse princípio pode, 
sim, ser aplicado diretamente, independentemente da existência 
de uma lei formal (...) 

 

 

Ainda que haja contra-argumento no sentido de e 

impossibilidade de ação popular na ausência de dano e de 

forma preventiva, HELY LOPES MEIRELLES E GILMAR 

FERREIRA MENDES19 em “Mandado de Segurança e 
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Ações Constitucionais”, comentando sobre a ação popular, 

ensinou, grifos: 

 

Ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer 
cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos 
– ou a estes equiparados – ilegais e lesivos do patrimônio federal, 
estadual e municipal [...] 
 
A constituição vigente mantendo o conceito da carta anterior, 
aumentou sua abrangência, para que o cidadão possa anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o estado 
participe, à moralidade administrativa [...] 
[...] 
 
Por ela não se amparam direitos individuais próprios, mas, sim, 
interesses da comunidade. 
 
O beneficiário direto e imediato desta ação não é o autor; é o povo, 
titular do direito subjetivo ao governo honesto. 
 
O cidadão promove em nome da coletividade , no uso de uma 
prerrogativa cívica que a constituição lhe outorga. 

 

Portanto, entende o autor20 que pode sim ser proposta 

a ação popular de maneira preventiva e com o dano em 

potencial, confira-se: 

 

Como meio PREVENTIVO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO, A AÇÃO POPULAR PODERÁ SER AJUIZADA ANTES 
DA CONSUMAÇÃO DOS EFEITOS LESIVOS DO ATO 
[...] 
 
Esse dano pode ser POTENCIAL OU EFETIVO. ASSIM SENDO, 
NÃO É NECESSÁRIO QUE SE AGUARDE A CONVERSÃO DO 
ATO EM FATO ADMINISTRATIVO LESIVO PARA INTENTAR A 
AÇÃO. 
 

 

 

                                            
20

 Ibidem, p.178. 



Logo, nenhum óbice há na interpretação e na 

aplicação da lei de ação popular no sentido preventivo e na 

presença de ato administrativo da Câmara dos Deputados 

que viola princípios constitucionais.   

 

 

VI - DA VIOLAÇÃO AOS OBJETIVOS DA 

REPÚBLICA (CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

JUSTA, GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO 

NACIONAL E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 

SOCIAIS) PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA PREVISTO NO ARTIGO 37, 

CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA 

PROVÁVEL NOMEAÇÃO PELA CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

 

 

Não podemos continuar a argumentação da violação 

aos princípios constitucionais e objetivos da República sem 

antes recordar sua importância. 

É que os princípios foram guindados ao status 

constitucional ao lado das regras jurídicas, sendo espécies 

do gênero norma jurídica. 



Sua aplicação e observância, bem como seu método 

de interpretação guiam as modernas constituições 

hodiernas. 

De grande envergadura e respeito na Ciência do 

Direito, JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO21 em 

“Direito Constitucional e Teoria da Constituição”, no 

capítulo 3 dessa densa obra, especialmente em: “A 

Constituição como sistema aberto de regras e princípios”, 

assim ensinou: 

 

f)  natureza normogenéticas: os princípios são fundamento de regras, 
isto é, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras 
jurídicas, desempenhando, por isso, uma função normogenética 
fundamentante. 
 
(...) 
 
Um modelo ou sistema constituído exclusivamente por regras 
conduzir-nos-ia a um sistema jurídico de limitada racionalidade 
prática. 
  
(...) 
 
Os princípios-garantia.  
Há outros princípios que visam instituir directa e imediatamente uma 
garantia dos cidadão (...) 

 

 

É exatamente esse sentido que corre nossa linha 

argumentativa: a de que o princípio da moralidade, da 

isonomia, do desenvolvimento nacional e da redução das 

desigualdades sociais na administração pública é uma 
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garantia do cidadão, para que sejam observados em todos 

os atos administrativos de toda e qualquer espécie e de 

qualquer dos Poderes da República. 

Nesse sentido lecionou sobre a Teoria dos Direitos 

Fundamentais, ROBERT ALEXY22, de tradução de 

VIRGILIO AFONSO DA SILVA, no capítulo III sobre: 

“Teoria dos Princípios e Teoria dos Valores”, que: 

 

Duas considerações fazem com que seja facilmente perceptível que 
princípios e valores estão intimamente relacionados (...)  
 
A realização gradual dos princípios corresponde à realização gradual 
dos valores. 
 
(...) 
 
Princípios e valores se diferenciam, portanto, somente em virtude de 
seu caráter deontológico, no primeiro caso e axiológico no segundo. 

 

 

Assim, interpretamos que o dever de observar a 

moralidade (deontológico) em toda a Administração 

Pública, especialmente no caso objeto desta ação popular, 

defende um valor (axiológico) pretendido pelo constituinte, 

a saber: a lisura, boa fé e o atendimento do interesse 

coletivo, o que é ausente haja vista conceder reajuste 

desproporcional aos funcionários públicos em detrimento 
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dos reajustes pífios dados aos trabalhadores da iniciativa 

privada. 

À guiza de exemplo, segundo dados23 do CENSO 

2010 do IBGE, a cifra de 72% dos brasileiros ganhavam até 2 

salários mínimos em 2010, à isso portanto chama-se 

concentração de renda o que é agravada com o indigitado 

aumento desproporcional da Câmara dos Deputados. 

A própria sociedade civil organizada, pela mídia 

escrita em publicação do jornal Gazeta online24 assim intitula 

seu artigo: “Reposição na iniciativa privada é menor que a 

do serviço público”, onde corrobora nossa tese, confira-se 

na avaliação dos economistas EDUARDO ARAÚJO e 

ROBERTO VERTAMATTI: 

 

 “Existe o fato de ter tido inflação alta, que justifica você ter um 
reajuste que pelo menos compense a inflação. Mas estamos 
passando por um momento em que todos precisam dar a 
contribuição para o ajuste fiscal. O que a sociedade espera do 
gestor público é que isso seja feito com a maior isonomia 
possível. Os servidores também têm que dar a contribuição 
nesse momento, dando um reajuste consciente de que o 
momento é de escassez de recursos”. 
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Para o economista e diretor de Economia da Associação 
Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e 
Contabilidade (Anefac) Roberto Vertamatti, o número é 
gigantesco, mas já estava incluído no orçamento e nos R$ 170 
bilhões de déficit aprovados no Congresso, já que a proposta 
votada já havia sido negociada pela presidente afastada, Dilma 
Rousseff. “Em termos de economia, o maior problema no Brasil 
é o gasto público. E isso pressiona mais ainda a questão fiscal”. 
No entanto, Vertamatti avalia que a situação mais crítica do 
reajuste não diz respeito aos servidores da ativa e, sim, aos 
inativos. 

 

 

Ipso facto, traga-se à luz as antigas e atuais lições de 

MIGUEL REALE25 em “Filosofia do Direito” de que o 

Direito deve sempre ser visto como valor, como valor do 

justo (estudada pela Filosofia do Direito e Politica do 

Direito) como norma, ordenadora da conduta (objeto da 

Ciência do Direito e da Filosofia do Direito) e como fato 

social e histórico (objeto da História, Etnologia e 

Culturologia do Direito).  

 

 

VII - DO ATO ADMINISTRATIVO 

DISCRICIONÁRIO (conveniência/oportunidade) 

 

Segundo corrente majoritária no Direito 

Administrativo, para fins didáticos e análises jurídicas 
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sobre atos administrativos, eles são formados pelos 

seguintes elementos: 

 

1. competência: art. 48, II, CF/88; 

2. forma: ato administrativo legislativo; 

3. objeto: Conforme entendimento de MARIA 

SYLVIA ZANELLA DI PIETRO26, o objeto deve 

ser lícito, certo e moral; 

 

Portanto, se o objeto não cumpre o princípio da 

moralidade do ato administrativo, se a finalidade destoa do 

interesse público, entendido como interesse geral 

(iniciativa privada, funcionalismo público, Poderes da 

República, ajuste fiscal, proporcionalidade e razoabilidade) 

é forçoso convir que está eivado de mácula que a ação 

popular tem autorização constitucional, representando o 

poder popular soberano, para reprimir. 

Ora ensina DIÓGENES GASPARINI em “Direito 

Administrativo”, (2012:64) sobre o princípio da moralidade 

o seguinte: 

 

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal reiteradamente 
tem proclamado o dever de submissão da Administração 
Pública ao princípio da moralidade. Como exemplo, cite-se o 
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entendimento manifestado por meio do RE 579951, julgado em 
20 de agosto de 2008 (...) note-se, por fim que qualquer cidadão 
é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato 
lesivo à moralidade administrativa (art. 5º, LXXIII, da CF). 

 

 

Igualmente, na mesma senda, CAIO TÁCITO em 

“Temas de Direito Público”, (2002:70ss.) que: “na 

Constituição Federal a lesão à moralidade administrativa é 

fundamento expresso para a anulação de ato lesivo ao 

patrimônio público pela via da ação popular (...)”.  

THIAGO MARRARA autor e coordenador de 

“Princípios de Direito Administrativo”, (2012:169ss.) 

entende, escrevendo sobre o assunto, que a moralidade é 

composta também de razoabilidade em que:   

 

A adequação do ato estatal consiste em sua aptidão para o fim 
público que orienta sua prática (...) a regra de adequação 
configura, portanto, um mandamento de correlação lógica entre 
o ato estatal e a finalidade pública que o justifica. 

 

 

E por fim DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA 

NETO em “Curso de Direito Administrativo”, (2009:98) 

tratando o tema Princípio da indisponibilidade do interesse 

público, afirma que:  

 



Nas relações tipicamente públicas, de subordinação de 
interesses, o quadro se inverte: cabe à lei captar e identificar um 
determinado interesse geral para defini-lo e guinda-lo a 
interesse público, e, com isso, priorizar, em certas condições, o 
seu atendimento prioritário, mesmo com o sacrifício total ou 
parcial de outros interesses. 
 
 

 

Com efeito, a Lei nº 8.429/92 considerou como atos 

de improbidade as condutas dos agentes públicos que 

afrontem os princípios da Administração Pública e violem 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e 

lealdade às entidades e órgãos que representem. 
 

Sobre moralidade administrativa ensina HELY 

LOPES MEIRELLES27: 

 

A moralidade administrativa constitui hoje em dia, pressuposto de 
validade de todo ato da administração pública, não da moral comum 
mas da moral jurídica. 
 
Explica Maurice Hauriou que o agente deve necessariamente 
distinguir o bem do mal o certo do errado, o honesto do desonesto, 
deve obedecer a ética da administração porque nem tudo que é legal é 
honesto; a moral administrativa é imposta ao agente público para sua 
conduta interna, segundo as exigências da instituição a que serve e a 
finalidade de sua ação: o bem comum. 

 

 

Já CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO28, 

sobre o principio da moralidade administrativa, assevera: 
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De acordo com ele a Administração e seus agentes têm de atuar na 
conformidade de princípios éticos. Violá-los implicará violação ao 
próprio Direito, configurado ilicitude que assujeita a conduta viciada 
a invalidação, na conformidade do artigo 37 da Constituição. 
 
Além disto, o principio da moralidade administrativa acha-se ainda, 
eficientemente protegido no artigo 5º, LXXIII, que prevê o cabimento 
de ação popular para anular ato lesivo moralidade administrativa... 

  

 

DIOGENES GASPARINI29 colacionou lições em 

clássico livro “Direito administrativo” sobre a moralidade, 

recordando paradigma do Supremo Tribunal Federal sobre 

a vedação do nepotismo poder prescindir de lei formal, e 

também quanto ao fato da norma ter aplicação imediata, 

confira-se, grifos: 

 

Ementa: Administração Pública. Vedação nepotismo. Necessidade 
de lei formal. Inexigibilidade. proibição que decorre do art. 37, 
caput, da CF. RE provido em parte. I - Embora restrita ao âmbito do 
Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a 
prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do 
nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. III –  
 
Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 
37, caput, da Constituição Federal." (RE 579951, Relator Ministro 
Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgamento em 20.8.2008, DJe 
de 24.10.2008) 

 

 

ODETE MEDAUAR30 citando Manoel de Oliveira 

Franco Sobrinho, em obra dedicada à moralidade 
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administrativa, chama a atenção ao contexto político do 

ato, mesmo na decisão a ser tomada: 

 

Muito embora não se cometam faltas legais, a ordem jurídica não 
justifica no excesso, no desvio, no arbítrio, motivações outras que não 
encontram garantia no interesse geral, público e necessário; (...) o que 
se quer defender é a lisura ou a exação nas práticas administrativas, a 
presunção de fim legal equivale à presunção de moralidade. 
 
Em geral, a percepção da imoralidade administrativa ocorre no 
enfoque contextual; ou melhor, AO SE CONSIDERAR O 
CONTEXTO EM QUE A DECISÃO FOI OU SERÁ TOMADA. 
 
A constituição prevê alguns instrumentos [...] um deles a ação 
popular (...) para anular ato lesivo à moralidade administrativa. 
 

 

 

No sentido de controle judicial da legalidade dos atos 

administrativos, não conforme com a moral administrativa 

nem com o interesse coletivo, assim julgou o Órgão Especial 

do Tribunal de Justiça de São Paulo em 2012, grifo nosso: 

 

[...] 
 
“o controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato 
administrativo; mas por legalidade ou legitimidade se entende não 
só a conformação do ato com a lei, como também com a moral 
administrativa e com o interesse coletivo' (TJSP, RDA 89/134, sendo 
o acórdão da lavra do Des. Cardoso Rolim)". (Direito Administrativo 
Brasileiro, 22 Ed., Malheiros, 1997, p. 84/85). 

 

 



Tratando sobre o tema MARCELO SANTIAGO DE 

PADUA ANDRADE31 em “Ação popular e lesividade” 

assim se pronunciou(grifos): 

 

Para a procedência da ação popular com base em imoralidade – 
assim como que tenha por base, como regra geral, qualquer 
outro bem jurídico resguardado pela norma constitucional – de 
rigor o profundo exame do caso concreto, de todos os seus 
contornos, suas peculiaridades e, inclusive e principalmente, 
de todas as suas consequências. Realmente o artigo 37 caput 
da CF/88 indica que a administração pública deve guardar 
obediência também a outros princípios, como da eficiência. 
 

 

Ainda que não ocorresse ato lesivo à moralidade 

pública, esta ação popular poderia ter caráter preventivo. 

 

Nesse toada se pronunciou o Pretório Excelso em 

Ação Originária de relatoria do Ministro Sydney Sanches, 

verbis, grifo nosso: 

 

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO 
POPULAR CONTRA TODOS OS MAGISTRADOS DO 
ESTADO DO ACRE. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL(ART. 102, I, "N", DA 
C.F.). CABIMENTO DA AÇÃO. MEDIDA LIMINAR. 
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO AOS 
MAGISTRADOS DO ESTADO DO ACRE: ATO Nº 143/89, 
DE 20.07.1989, BAIXADO PELO PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 326 DO CÓDIGO DE 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO (L.C. N 47, DE 
22.11.1995). QUESTÕES DE ORDEM. 1.  
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A competência originária do Supremo Tribunal Federal é de ser 
reconhecida, em face do disposto no art. 102, I, "n", da 
Constituição Federal, pois a Ação é proposta contra todos os 
Juízes do Estado do Acre, inclusive os Desembargadores do 
Tribunal de Justiça. 2. A Ação Popular é cabível, já que objetiva 
a suspensão definitiva do pagamento da Gratificação de Nível 
Superior e a conseqüente condenação dos beneficiários à 
devolução de todas as quantias recebidas, devidamente 
corrigidas. Com efeito, a Ação Popular, como regulada pela 

Lei nº 4.717, de 29.06.1965, visa à declaração de nulidade ou 
à anulação de atos administrativos, quando lesivos ao 
patrimônio público, como dispõem seus artigos 1º, 2º e 4º. 
Mas não é preciso esperar que os atos lesivos ocorram e 
produzam todos os seus efeitos, para que, só então, ela seja 
proposta. 3. No caso presente, a Ação Popular, como 
proposta, tem índole preventiva e repressiva ou corretiva, ao 
mesmo tempo. Com ela se pretende a sustação dos pagamentos 
futuros (caráter preventivo) e a restituição das quantias que 
tiverem sido pagas, nos últimos cinco anos, em face do prazo 
prescricional previsto no art. 21 da Lei da Ação Popular (caráter 
repressivo). 4. Cabível, pois, a Ação, como proposta. 5. 
Examina-se, em seguida, o requerimento de medida liminar, 
como prevista no § 4º do art. 5º da L.A.P. 6. A base normativa 
atual para o pagamento da Gratificação de Nível Universitário 
aos Magistrados do Estado do Acre é o Ato nº 143/89, de 20 de 
julho de 1989, baixado pelo então Presidente do Tribunal de 
Justiça. 7. O caráter normativo desse Ato é indiscutível, pois 
reinstitui a antiga e já extinta Gratificação de Nível Universitário 
para todos os Magistrados do Acre, não se tratando, aí, de ato 
puramente administrativo, praticado na apreciação de 
requerimento de qualquer interessado. Tendo caráter normativo, 
não poderia ele ser impugnado em Ação Popular, mas, sim, em 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, ou, incidentalmente, na 
propositura da Ação Popular, como um dos fundamentos desta. 
E é o que ocorre, no caso, pois o autor não objetiva a declaração 
de nulidade ou de inconstitucionalidade do Ato nº 143/89, de 
20.07.1989, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, 
mas, sim, a suspensão dos atos administrativos consistentes nos 
pagamentos dos valores correspondentes à vantagem reinstituída 
pelo ato normativo. E isso por considerar inconstitucional e 
ilegal a reinstituição da gratificação, pelo ato normativo 
referido. 8. Parece evidente, ao menos a um primeiro exame, 
que o Presidente do Tribunal de Justiça não tinha e não tem 
competência para elaborar ato normativo, instituindo ou 
reinstituindo vantagem pecuniária em favor de toda a 
Magistratura do Estado, como ocorreu no caso, pois, para isso, 
seria imprescindível o envio de projeto de lei, pelo Tribunal de 
Justiça, ao Poder Legislativo estadual, nos termos do art. 96, II, 
"b", da Constituição Federal. Projeto, ademais, que haveria de 
estar em conformidade com o Estatuto da Magistratura 



Nacional, que não prevê Gratificação de Nível Universitário aos 
Magistrados, e até exclui a possibilidade de lhes ser outorgada 
(art. 65, seus incisos, e parágrafo 2º, da Lei Complementar nº 
35, de 14.03.1979). Estatuto, aliás, que, segundo pacífica 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda se encontra 
em vigor, ao menos nos pontos em que não se mostra 
incompatível com a Constituição Federal de 05.10.1988, que lhe 
é posterior. E, a esse respeito, não há incompatibilidade entre o 
Estatuto e a Constituição, pois, tanto um, quanto outra, deixam 
claro que os vencimentos dos Magistrados, neles incluídas as 
vantagens pecuniárias, como as gratificações, são fixados em lei 
(art. 61 da LOMAN e art. 96, II, "b", da Constituição). 9. De 
resto, o Projeto de Lei do novo Estatuto da Magistratura 
Nacional, já foi enviado, pelo Supremo Tribunal Federal, ao 
Congresso Nacional, conforme estabelece o art. 93 da 
Constituição Federal, e também ele, no art. 28, exige lei formal 
para a instituição de qualquer vantagem pecuniária para os 
Magistrados. 10. Esse, pois, o entendimento do Tribunal, a 
respeito da matéria, manifestado com o envio do Projeto e que é 
encontradiço, também, em sua jurisprudência. 11. De salientar, 
mesmo de passagem, que, entre os "consideranda" do ato 
normativo, em questão, há também a referência no sentido de 
que "os membros do Ministério Público do Estado, que têm 
vencimentos e vantagens iguais aos magistrados do Estado, por 
força do art. 82 da Lei Complementar nº 08, de 18 de julho de 
1983, continuam percebendo as vantagens denominadas nível 
universitário e sexta parte". E por isso o ato normativo estendeu 
aos Magistrados a Gratificação de Nível Universitário, assim 
como a sexta parte. Sucede que vinculação e equiparação de 
vencimentos já eram proibidas pelo art. 98, parágrafo único, da 
E.C. nº 1/69, e continuam sendo pelo inciso XIII do art. 39 da 
Constituição Federal de 1988. 12. É certo, também, que a Lei 
Complementar estadual nº 47, de 22 de novembro de 1995, que 
instituiu o Código de Organização e Divisão Judiciárias do 
Estado do Acre, no art. 326, estabeleceu: "Art. 326. A 
Gratificação de Nível Superior devida aos servidores ocupantes 
de cargos de nível superior, corresponderá a 40% (quarenta por 
cento) do vencimento do cargo que estiverem exercendo." Essa 
Gratificação vem sendo paga aos Magistrados do Acre, não com 
base nesse texto, que somente se refere aos servidores públicos 
ocupantes de cargos de nível superior, mas com base num texto 
que assim restou expresso pelo Tribunal de Justiça, no "Código 
de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Acre", que 
fez imprimir: "Art. 326 - A Gratificação de Nível Superior, 
devida aos servidores ocupantes de cargos de nível superior, 
inclusive aos Magistrados, corresponderá a 40% (quarenta por 
cento) do vencimento do cargo que estiverem exercendo". As 
expressões "inclusive aos Magistrados" não constaram da Lei, 
como aprovada pelo Poder Legislativo, mas, sim, apenas e tão-
somente, do impresso realizado pelo Tribunal de Justiça. Trata-



se, pois, de expressões juridicamente inexistentes na Lei e que 
não podem ser invocadas para o pagamento. Aliás, nas 
informações presidenciais, ficou expressamente reconhecido que 
não constam elas da Lei, de sorte que, a esta altura, o único ato 
normativo, que outorga tal vantagem aos Magistrados do Acre é 
o baixado, pelo então Presidente, a 20 de julho de 1989 (Ato nº 
143/89), sem qualquer apoio na Constituição Federal e no 
Estatuto da Magistratura Nacional. 13. De resto, a Gratificação 
de Nível Universitário vinha sendo paga, aos Magistrados do 
Acre, antes da E.C. nº 1/69 e do Estatuto da Magistratura 
Nacional (L.C. nº 35/79), com base no art. 374 da Lei de 
Organização Judiciária do Estado (Lei nº 11, de 20 de março de 
1964). Essa vantagem restou extinta, como reconhecido nos 
próprios "consideranda" do Ato Normativo nº 143/89, de 20 de 
julho de 1989. Assim, o Ato normativo nº 143/89, baixado pelo 
então Presidente, sem apoio constitucional ou legal, reinstituiu a 
vantagem extinta. Mas a que vem sendo paga, também não é a 
correspondente aos 25% dos vencimentos do cargo, mas, sim, a 
40%. E isso como decorrência de inclusão, no texto impresso 
pelo Tribunal, de expressões não contidas na L.C. nº 47/95. 14. 
Diante de todas essas circunstâncias, não se pode negar a 
plausibilidade jurídica da Ação Popular, que visa, em primeiro 
lugar, à sustação do pagamento da Gratificação de Nível 
Superior aos Magistrados ativos e inativos do Estado do Acre e, 
em seguida, à restituição do que tiverem recebido a esse título, 
nos últimos cinco anos. 15. Está presente, também, o requisito 
do "periculum in mora", pois é previsível a demora no 
andamento do processo, talvez de alguns anos, com tantos 
demandados a serem citados e que poderão apresentar defesas as 
mais diversas, seguindo-se a instrução que vier a ser necessária, 
a manifestação final das partes, do Ministério Público e, enfim, 
o julgamento do mérito. 16. Se é certo que o Estado do Acre não 
se insurgiu contra o pagamento da vantagem em questão, certo 
também é, por outro lado, que qualquer cidadão pode fazê-lo, 
mediante a Ação Popular. E o autor pediu a citação do Estado 
para os termos do processo, o que, aliás, tem apoio no § 3º do 
art. 6º da Lei da Ação Popular, segundo o qual "a pessoa jurídica 
de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 
impugnação, poderá abster- se de contestar o pedido, ou poderá 
atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil, ao interesse 
público, a juízo do respectivo representante legal ou dirigente". 
17. Há, nas informações do Presidente do Tribunal de Justiça, a 
notícia de que "alguns juízes, quando o Estado do Acre quis 
retirar o adicional proveniente do nível superior da Magistratura, 
ingressaram na Justiça e ganharam a causa, inclusive no 
Tribunal de Justiça, que confirmou a sentença de primeiro grau". 
Quanto a esse ponto, não há elementos nos autos, que 
possibilitem qualquer ressalva. 18. Enfim, resolvendo as 
questões de ordem, suscitadas pelo Relator, o Supremo Tribunal 
Federal, considera-se competente, para o processo e julgamento 



da ação (art. 102, I, "n", da Constituição Federal), admite a Ação 
Popular, como proposta, e defere a medida liminar, com base no 
§ 4º do art. 5º da L.A.P., para suspender a Gratificação de Nível 
Superior ou Universitário, que estiver sendo paga aos 
Magistrados ativos e inativos do Estado do Acre. 19. 
Oportunamente serão apreciados, pelo Relator, os requerimentos 
de citação para os termos do processo. 3 
 
(AO 506 QO, Relator(a):  Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal 
Pleno, julgado em 06/05/1998, DJ 04-12-1998 PP-00010 
EMENT VOL-01934-01 PP-00022)  
 
 
 
 

Inclusive com Repercussão Geral reconhecida, 

reafirmando sua jurisprudência, (ARE 824781 RG / MT - 

Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com agravo 

relator (a): min. Dias Toffoli Julgamento: 27/08/2015), 

verbis, grifos nossos:            

  
 
EMENTA Direito Constitucional e Processual Civil. Ação popular. 
Condições da ação. Ajuizamento para combater ato lesivo à 
moralidade administrativa. Possibilidade. Acórdão que manteve 
sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por 
entender que é condição da ação popular a demonstração de 
concomitante lesão ao patrimônio público material. Desnecessidade. 
Conteúdo do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal. 
Reafirmação de jurisprudência. Repercussão geral reconhecida. 1. O 
entendimento sufragado no acórdão recorrido de que, para o 
cabimento de ação popular, é exigível a menção na exordial e a prova 
de prejuízo material aos cofres públicos, diverge do entendimento 
sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A decisão objurgada 
ofende o art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal, que tem 
como objetos a serem defendidos pelo cidadão, separadamente, 
qualquer ato lesivo ao patrimônio material público ou de entidade 
de que o Estado participe, ao patrimônio moral, ao cultural e ao 
histórico. 3. Agravo e recurso extraordinário providos. 4. 
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência. 
 
(ARE 824781 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 
27/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 
MÉRITO DJe-203 DIVULG 08-10-2015 PUBLIC 09-10-2015 )  
 
 
 



 

E também revela ser este o entendimento dos 

Tribunais Regionais Federais da 2ª e 3ª Região, verbis, grifos 

nosso:  

 
 
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR 
PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO. PERDA DE OBJETO E AUSÊNCIA DE REQUISITO 
DA MEDIDA POPULAR. PRELIMINARES NÃO 
CONFIGURADAS. DANO AMBIENTAL POTENCIAL. 
POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DAS LICENÇAS DE 
INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA DE EIA-RIMA. –  
 
No caso sob análise, trata-se de ação popular preventiva, que está 
prevista nos artigos 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e 1º 
da Lei nº 4.717/65 e não é vedada no sistema processual. Assim, não 
há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, de modo que 
deve ser afastada a preliminar em debate. - A demanda cautelar 
proposta para evitar a construção de uma via pública de dupla 
rodagem em local de preservação permanente, bem como em 
qualquer terreno da universidade, se revela adequada e útil à 
obtenção do provimento pretendido, porquanto a obra efetivamente 
ingressou na área de propriedade da instituição de ensino, razão pela 
qual remanesce o interesse na análise da legalidade do ato. Dessa 
forma, a preliminar de perda do objeto também deve ser rechaçada 
sob tal aspecto. - A ação popular constitui um remédio constitucional 
colocado à disposição de qualquer cidadão para defesa dos 
interesses da coletividade e se destina à anulação de ato lesivo, 
concreto ou potencialmente, ao patrimônio público, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, 
consoante previsão nos artigos 5º, inciso LXXIII, da Constituição 
Federal e 1º da Lei nº 4.717/65. - Para tanto, o ordenamento jurídico 
prevê alguns requisitos legais, sem os quais a demanda não se 
viabiliza, são eles: condição de eleitor, ilegalidade ou ilegitimidade do 
ato e lesividade. - In casu, a ação foi proposta por eleitores. No tocante 
à presença do binômio ilegalidade-lesividade do ato impugnado há 
divergência na doutrina e na jurisprudência acerca de sua 
necessidade. Adotada a corrente segundo a qual basta um desses 
requisitos para a propositura e procedência do processo popular, na 
medida em que a ilegalidade da conduta do administrador público 
enseja a violação à moralidade administrativa, a qual pode ser 
considerada um elemento apto a ensejar a propositura do remédio 
constitucional. Dessa forma, o instituto popular pode ser manejado 
para proteção dos bens juridicamente tutelados, ainda que 
inexistente o dano material ao patrimônio público. Precedentes da 
Corte Superior. - Os autores visaram a impedir a construção da via 
pública em local de preservação ambiental e em qualquer terreno da 
fundação. Assim, a alteração do projeto não teve o condão de afastar a 
análise da legalidade da licença de instalação impugnada pelos 
autores, uma vez que, conforme anteriormente mencionado, a obra 
ingressou em área da instituição de ensino e a demanda popular 



pressupõe a ocorrência ou ameaça efetiva de ato lesivo ao patrimônio 
público, à moralidade administrativa ou ao meio ambiente, bem como 
a verificação do dano, concreta ou potencial aos bens legalmente 
tutelados. Destarte, faz-se necessária a análise do terceiro requisito: o 
da legalidade, de modo a se perquirir se ele está presente, na medida 
em que, ainda que de forma isolada, pode ensejar a propositura da 
medida cautelar. - Para execução de obras que causem impactos a tal 
bem é necessária a prévia elaboração de estudo de impacto ambiental 
(EIA) e respectivo relatório (RIMA), quando da solicitação de 
licenciamento, a serem submetidos à aprovação dos órgãos 
competentes, a teor do disposto no artigo 2º da Resolução CONAMA 
nº 01/1986. - O estudo de impacto ambiental (EIA) não pode ser 
dispensado sempre que as atividades forem consideradas de 
significativo potencial de degradação ou poluição, como no caso dos 
autos. Ademais, o EIA é um dos instrumentos da política nacional do 
meio ambiente e consiste num conjunto de estudos realizados por 
especialistas de diversas áreas, com dados técnicos detalhados. - No 
caso concreto, ficou devidamente comprovado que a obra inicialmente 
seria realizada em área de preservação ambiental. Para tanto, foi 
elaborado tão somente estudo ambiental preliminar. Entretanto, 
referido documento só pode ser confeccionado nas hipóteses de 
dispensa do EIA/RIMA, de acordo com o disposto no artigo 5º do 
Decreto Municipal nº 7.884/99, da Prefeitura de Campo Grande. - No 
entanto, a municipalidade não comprovou ser hipótese de dispensa 
do EIA/RIMA, bem como de que a construção da avenida de dupla 
rodagem em área de preservação ambiental causaria baixo impacto 
ambiental. Ao contrário, a atividade foi considerada de porte especial 
e com alto potencial poluidor. Dessa forma, as licenças de instalação 
foram emitidas a título precário, na medida em que foram elaboradas 
sem a confecção de prévio EIA/RIMA. - Por fim, ressalto que o fato de 
o IBAMA ter-se abstido de se manifestar no processo administrativo 
não eximiu a municipalidade da elaboração do EIA/RIMA. - Destarte, 
patente a ilegalidade do ato impugnado (licenças de instalação), é de 
rigor a manutenção da sentença recorrida. - Apelação e remessa oficial 
desprovidas. 
 
(TRF-3 - APELREEX: 6992 MS 0006992-29.2002.4.03.6000, Relator: 
DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRE NABARRETE, Data de 
Julgamento: 06/09/2013,  QUARTA TURMA, ) 
 
 
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR PREVENTIVA. 
POSSIBILIDADE. ATO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE E LESIVIDADE. I-) Embora a Lei nº 4717/65 não 
mencione especificamente a possibilidade de ajuizamento de ação 
popular preventiva, é pacífico o entendimento de que isto pode 
ocorrer, desde que seja iminente a prática do ato administrativo. II-) 
No entanto, os réus não praticaram qualquer ato relacionado com 
eventual essentamento de colonos na área da reserva biológica Poço 
das Antas. A alegação da autora de que o INCRA pretende alienar a 
terceiros o patrimônio da União carece e suporte fático e probatório, 
sendo mera conjectura da autora. III-) Não há como se cogitar de 
ilegalidade, nem tampouco lesividade em ato inexistente. IV-) 
Remessa necessária improvido. 



 
(TRF-2 - REO: 9802382175 RJ 98.02.38217-5, Relator: Desembargador 
Federal ANTONIO CRUZ NETTO, Data de Julgamento: 17/11/1999,  
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::23/12/1999) 

 

 

X - DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR OU 

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, NOS TERMOS DO 

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE 

 

Pelo princípio da fungibilidade, requer de Vossa 

Excelência, alternativamente, a escolha da concessão da 

medida liminar preventiva de obrigação de não-fazer  ou 

da concessão de tutela antecipada institutos estes, com 

aplicação autorizada pelo artigo 22 da referida Lei. 

 

O pedido de liminar de obrigação de não fazer 

encontra abrigo no Código de Processo Civil e pode ser 

concedido liminarmente se presente os requisitos.  

A prova inequívoca e a verossimilhança das 

alegações podem ser inferidas, in totun, pelo valor da 

despesa da ordem de 58 bilhões de reais efetivamente 

causarem prejuízo ao Erário, suplantando o limite 

orçamentário disposto no artigo 19, I da LRF. 

 



O dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

toda linha argumentativa expressa nesta exordial, além de 

ofender a moralidade, isonomia, proporcionalidade, 

razoabilidade da administração pública (princípio 

constitucional negativo), se constitui o ato administrativo 

objeto desta ação, de um instrumento que trará prejuízos na 

atual situação de instabilidade política e econômica ora 

enfrentada. 

 

Portanto, o fumus boni iuris está presente conforme 

demonstrado no item anterior. 

 

Quanto ao periculum in mora, também se faz 

presente diante da iminência da aprovação pelo Senado 

Federal. 

 

Presente os dois requisitos legais, o impetrante faz jus 

à concessão da medida liminar ou a antecipação de tutela, 

conforme o poder geral de cautela dos magistrados. 

 

 

 

XI - DOS REQUERIMENTOS 



 

a) O deferimento da liminar inaudita autera par 

com a comunicação incontinenti aos 

requeridos; 

b) Citação da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal por intermédio da Advocacia 

Geral da União, na forma do artigo 9º da Lei 

nº 11.419/2006; 

c) A intimação do Ministério Público, na forma 

do artigo 4ª da Lei 4717/65; 

d) O deferimento da isenção de custas e 

honorários, conforme art. 5º, LXXIII, da 

CF/88. 

 

 

XII - DOS PEDIDOS 

 

 

Ante o exposto, pede-se que seja JULGADO 

PROCEDENTE os pedidos, liminarmente a CONCESSÃO 

DE MEDIDA LIMINAR ou ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA: 

 



1) SUSPENSIVA para negar/impedir vigência 

e/ou eficácia do ato administrativo da Câmara 

dos Deputados e do sobrestamento da votação 

no Senado Federal; 

 

2) E no mérito, CONFIRMAR a 

liminar/antecipação concedida, 

DECRETANDO A INVALIDADE/NULIDADE 

DO ATO administrativo discricionário da 

Câmara dos Deputados em patamares 

superiores ao reajuste dos trabalhadores; 

 

3)  Honorários advocatícios, pelo artigo 12 da 

Lei nº 4.717/1965, c/c o artigo 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil. 

 

 

XIII - DAS PROVAS 

 

Protesta por todas as provas em direito admitidas, 

excepcionando os fatos notórios. 

 

 



XIV - DO VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se à causa o valor para fins de alçada de R$ 

1.000,00 

 

 

 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Bernardo do Campo, 03 de junho de 2016. 

 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 

[assinatura por certificado digital] 

OAB/SP Nº 346.140. 


